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1. Ειςαγωγή 

Γενικά θ χθμικι βιομθχανία δεςπόηει ςτο πεδίο τθσ ανάπτυξθσ νζων τεχνολογιϊν κακϊσ 
αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ και επίςθσ γιατί οι επιχειριςεισ που ειςάγουν 
καινοτομίεσ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ κερδοφορία ζναντι άλλων.  Η χθμικι βιομθχανία 
δεν είναι μόνο πολφ μεγάλθ, αλλά και πολφ ςφνκετθ. Οι περιςςότερεσ εταιρίεσ παράγουν 
προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι άλλων προϊόντων. ε οικονομικό 
επίπεδο, το γεγονόσ αυτό οδθγεί μια εταιρία ςτο ςχεδιαςμό τθσ δθμιουργίασ τομζων οι 
οποίοι ζχουν ωσ ςτόχο τθν ειςαγωγι επιτυχθμζνων διαδικαςιϊν που διαμορφϊνουν τθν 
κατεφκυνςθ των τμθμάτων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ τθσ εταιρίασ και τον αγοραίο 
προςανατολιςμό τθσ. Από τθν άποψθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, οι υποδομζσ, θ 
διαφοροποίθςθ του προϊόντοσ, θ προςζγγιςθ των αγορϊν, θ ενζργεια και οι δομζσ τθσ 

ςυνολικισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ είναι ςθμεία-κλειδιά και αποτελοφν κριτιρια 
λειτουργίασ για τισ ανκθρζσ επιχειριςεισ. Oι ςθμερινζσ χθμικζσ επιχειριςεισ 
αντιμετωπίηουν πλικοσ προκλιςεων: τισ ςυνεχϊσ υψθλότερεσ απαιτιςεισ των πελατϊν και 
τον ζντονο ανταγωνιςμό ςτο επίπεδο των τιμϊν, τα ανοδικά κόςτθ και τθ ςυμμόρφωςθ με 
τουσ κανονιςμοφσ. 

Για να διατθριςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ, οι εταιρίεσ παραγωγισ χθμικϊν 
προϊόντων πρζπει να ειςάγουν καινοτομίεσ ςτο επίπεδο ζρευνασ και τεχνολογίασ και 
επιπλζον μζςω των ενεργειϊν τουσ να παραμείνουν κερδοφόρεσ. Η αναδυόμενθ 
παγκοςμιοποίθςθ των αγορϊν προςφζρει τεράςτιεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ για τουσ 
παραγωγοφσ που ζχουν τθ δυνατότθτα να διαχειριςτοφν με επιτυχία τα πιο ςφνκετα δίκτυα 
διανομϊν και εφοδιαςτικϊν αλυςίδων, τισ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των φορτίων και 

των προϊόντων παγκοςμίωσ. Η βιομθχανία χθμικϊν και ςχετικϊν προϊόντων πρζπει επίςθσ 
να υπερνικιςει εμπόδια όπωσ θ γεωγραφικι διαςπορά των πελατϊν, των γραφείων 
πωλιςεων, των κζντρων διανομισ, των εγκαταςτάςεων και των προμθκευτϊν και ακόμα τα 
ιδιαίτερα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά κάκε περιοχισ. Για να διατθριςει και να 
ενδυναμϊςει τθ ςυνολικι αξιακι αλυςίδα, θ χθμικι βιομθχανία παγκοςμίωσ καταβάλει 

μεγάλεσ προςπάκειεσ για τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και μεταφοράσ. Επιπλζον τθσ 
μείωςθσ ςτα περικϊρια κζρδουσ και τθσ μεταβλθτότθτασ των τιμϊν, το ανερχόμενο κόςτοσ 
πρϊτων υλϊν αναγκάηει πολλοφσ παραγωγοφσ να ςκζφτονται τθν μετ-/εγκατάςταςθ των 
επιχειριςεϊν τουσ πιο κοντά ςτα ςθμεία προμθκειϊν. Σθν ίδια ςτιγμι, το ανερχόμενο 
ενεργειακό και μεταφορικό κόςτοσ αναγκάηουν τουσ ίδιουσ προμθκευτζσ να ςκεφτοφν τθν 
εγκατάςταςθ των δικϊν τουσ επιχειριςεων πιο κοντά ςτουσ μεγαλφτερουσ πελάτεσ τουσ.    
Σο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ και ιδιαιτζρωσ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ προςφζρει μια ςθμαντικότατθ ευκαιρία για χαμθλότερα παραγωγικά και 
μεταφορικά κόςτθ. Γενικά ςτθν Βόρεια Ελλάδα το επίπεδο τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ 
τεχνογνωςίασ ςτο πεδίο των διαδικαςιϊν ςτισ χθμικζσ βιομθχανίεσ είναι ιδιαιτζρωσ υψθλό· 
γι’ αυτό κεωρείται άλλωςτε ζνα πραγματικά δυνατό ςθμείο. Παρόλο που το επίπεδο των 
υποδομϊν μεταφοράσ κα μποροφςε να είναι πιο αποτελεςματικό, οι χθμικζσ και άλλεσ 
ςχετικζσ εταιρίεσ καταφζρνουν να ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ ςε μεγάλο 
βακμό και να τουσ προμθκεφουν με τα ςωςτά προϊόντα ςτισ ςωςτζσ ποςότθτεσ ςτθ ςωςτι 
κζςθ και το ςωςτό χρόνο. Δθλαδι οι επιχειριςεισ μποροφν να παρζχουν αξιόπιςτεσ 
υπθρεςίεσ προμθκειϊν ελζγχοντασ ταυτόχρονα τα επίπεδα των αποκεμάτων τουσ. 
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2. Πρώτη Περίπτωςη 

Βζλτιςτη πρακτική: «Σο λιγότερο είναι περιςςότερο» Ανάπτυξη ενόσ 
μοντζλου παραλαβήσ πρώτων υλών  

Επί κεφαλήσ του ςχεδίου: Δρ. Κυριάκοσ Λουφάκησ- Πρόεδροσ και Διευθφνων 
φμβουλοσ τησ εταιρίασ ΧΗΜΙΚΑ ΛΟΤΦΑΚΗ ΑΕ- Θεςςαλονίκη- Ελλάδα  

2.1 Περιγραφή τησ βζλτιςτησ πρακτικήσ  

Η εταιρία ΧΗΜΙΚΑ ΛΟΤΦΑΚΗ ΑΕ (www.loufakis.gr) είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ 

παραγωγισ και διανομισ χθμικϊν προϊόντων ςτθν περιοχι, θ οποία παράγει και διακινεί 
χθμικά για τουσ τομείσ κλωςτοχφαντουργίασ, τροφίμων, μετάλλων, επεξεργαςίασ νεροφ, 
επιχριςμάτων και βερνικιϊν, δομικϊν υλικϊν, απορρυπαντικϊν, ηωοτροφϊν και διαλφτεσ 

Μια από τισ πρακτικζσ που κζςπιςε θ εταιρία είναι θ ειςαγωγι και μεταφορά των πρϊτων 
υλϊν που απαιτοφνται για τθν παραγωγι τθσ ι προορίηονται για διάκεςθ, ςε κατάςταςθ 
«χφμα» και τθν ακόλουκθ εμφιάλωςθ και ςυςκευαςία αυτϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ. Η 
άλλθ πρακτικι, είναι θ μεταφορά υγρϊν χθμικϊν προϊόντων ςε ςυμπυκνωμζνθ μορφι και 
τθν ακόλουκθ αραίωςι τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ.  

Αμφότερεσ οι διαδικαςίεσ μείωςαν το κόςτοσ μεταφοράσ γιατί το «χφμα» όπωσ και το 
ςυμπυκνωμζνο προϊόν καταλαμβάνουν λιγότερο όγκο, με αποτζλεςμα να απαιτοφνται 

λιγότερα φορτία για τθ μεταφορά τθσ ίδιασ ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ, γεγονόσ που ζδωςε 
μεγαλφτερθ ευελιξία και διευκόλυνε τθ διαχείριςι τθσ. Εξάλλου και οι δφο διαδικαςίεσ 
βελτίωςαν το «περιβαλλοντικό αποτφπωμα» τθσ εταιρίασ. Η ευκαιρία τθσ χριςθσ 
μικρότερου όγκου υλικϊν ςυςκευαςίασ και θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ περιόριςε τθν 
ζνταςθ τθσ διαχείριςισ τουσ.   

2.2 Αρχική κατάςταςη  

Η αρχικι κατάςταςθ ιταν θ χωρίσ λόγο και ανεπικφμθτθ μεταφορά νεροφ (ωσ φορζα τθσ 
ενεργισ ουςίασ-πρϊτθσ φλθσ), θ οποία ςτοίχιηε όςο ακριβϊσ και θ μεταφορά τθσ ενεργισ 
ουςίασ και θ μεγαλφτερθ περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ λόγω των πλαςτικϊν και των άλλων 
υλικϊν ςυςκευαςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ανεπαρκϊσ οργανωμζνεσ μονάδεσ αποκομιδισ 

αυτϊν. Οι λόγοι αυτοί οδιγθςαν τθν εταιρία ςτθν απόφαςθ τθσ ειςαγωγισ και εφαρμογισ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ τακτικισ. Από τθν άλλθ πλευρά το πλεονζκτθμα τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 
από αυτι τθν ενζργεια ιταν ακόμα ζνασ λόγοσ.   

2.3 Στόχοι τησ διαδικαςίασ 

• Ο πρϊτοσ ςτόχοσ ιταν θ μείωςθ του τελικοφ κόςτουσ ανά μονάδα προϊόντοσ, γεγονόσ 
που ωφζλθςε τουσ πελάτεσ δίνοντασ ζτςι ςτθν εταιρία τθν ευκαιρία για κατάκτθςθ 
μεγαλφτερου μεριδίου αγοράσ και ταυτόχρονα αφξθςε το κζρδοσ τθσ.  
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• Ο δεφτεροσ αλλά όχι δευτερεφων, ςτόχοσ ιταν θ άποψθ για τθν περιβαλλοντικι 
επιβάρυνςθ. Εφόςον θ δυνατότθτα των περιςςότερων επιχειριςεων διαχείριςθσ 
ςυςκευαςιϊν δεν ιταν ικανοποιθτικι όςο αφοροφςε τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και επιπλζον θ 
διαδικαςία αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα ζνα επιπλζον κόςτοσ που επιβάρυνε τθ μονάδα του 
προϊόντοσ, θ ςυνεργαςία με αυτζσ κεωρικθκε μθ αξιόπιςτθ και γι’ αυτό δεν 
πραγματοποιικθκε. ε αντίκεςθ, θ προτιμϊμενθ λφςθ ιταν θ επαναχρθςιμοποίθςθ ι 
επανα-πλιρωςθ των υλικϊν ςυςκευαςίασ τα οποία μετά από παρατεταμζνθ χριςθ κα 
προωκοφνταν ςε ςχετικζσ παραγωγικζσ εταιρίεσ από τισ οποίεσ μποροφςαν να 
χρθςιμοποιθκοφν περαιτζρω. Αυτι θ ενζργεια μείωςε τα απορριπτόμενα υλικά 
ςυςκευαςίασ και το κόςτοσ εργαςίασ για τθ διαχείριςι τουσ κατά τθν παραλαβι και κατά 
τθν απομάκρυνςι τουσ. το τζλοσ, τα πλαςτικά βαρζλια δίνονται ωσ ςκράπ ι δεφτερθσ 
κατθγορίασ πρϊτεσ φλεσ ςε βιομθχανίεσ πλαςτικϊν και τα χαρτοκιβϊτια δίνονται ςε 

χαρτοβιομθχανίεσ για να προςτεκοφν ςτον χαρτοπολτό, προςφζροντασ ζτςι ζνα επιπλζον 
κζρδοσ ςτθν εταιρία. 

2.3 Αποτελζςματα και αξιολόγηςη 

• Μείωςθ του εργαςιακοφ κόςτουσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων που προζρχονται από 
υλικά ςυςκευαςίασ. Κακϊσ ο όγκοσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ που ανακυκλϊνονται είναι 
ιδιαίτερα μεγάλοσ, είναι αρκετά περίπλοκο να εξαχκεί αρικμθτικό αποτζλεςμα για τθ 
μείωςθ του κόςτουσ.  

• Μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δυνατότθτα προςφοράσ 
των προϊόντων ςε χαμθλότερθ τιμι και τελικά τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ εταιρίασ ςτθν 

αγορά.  

• Διευκόλυνςθ του ολοκλιρωςθσ του κφκλου παραγγελίασ- παράδοςθσ πρϊτων υλϊν 

2.4 Νζεσ εγκαταςτάςεισ-Νομικό πλαίςιο 

Οι νζεσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ είναι ςυνδεδεμζνεσ με το ςιδθροδρομικό δίκτυο. Σο 
Διοικθτικό υμβοφλιο και ο Πρόεδροσ κεωρϊντασ ότι το τρζνο είναι μακράν το πιο 
ενδεδειγμζνο μζςον μεταφοράσ για τα χθμικά, αποφάςιςαν και υλοποίθςαν τθν καταςκευι 
ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ και γραμμισ μζςα ςτον ιδιόκτθτο χϊρο του νζου εργοςταςίου. 
Σα βαγόνια ι τα βυτία κα μεταφζρονται ςτο χϊρο του εργοςταςίου, κα αποςυνδζονται από 

το υπόλοιπο τρζνο και κα παραμζνουν για εκφόρτωςθ ι/και φόρτωςθ μζχρι να ςυνδεκοφν 
και πάλι με αυτό. Σο νομικό πλαίςιο για τθν επζνδυςθ αυτι δεν ιταν ιδιαίτερα περίπλοκο 
και θ διάκεςθ των υπευκφνων τθσ ΣΡΑΙΝΟΕ ΑΕ (τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ ιδθροδρόμων) 
ιταν υποςτθρικτικι. Παρόλα αυτά, αρκετζσ κακυςτεριςεισ προζκυψαν κυρίωσ λόγω τθσ 
δομισ οργάνωςθσ τθσ ςιδθροδρομικισ εταιρίασ 
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3. Δεφτερη περίπτωςη 

Βζλτιςτη πρακτική: “Η τεχνολογία βοηθά” – Ειςαγωγή των ςυςτημάτων 
πληροφορικήσ 

Επί κεφαλήσ του ςχεδίου: Παναγιώτησ Κιργίδησ- Πρόεδροσ και Κα Κ. 
Κιργίδου CEO τησ εταιρίασ ΝΙΣΡΟΦΑΡΜ ΑΕ- Θεςςαλονίκη- Ελλάδα 

3.1 Περιγραφή τησ βζλτιςτησ πρακτικήσ  

Η εταιρία ΝΙΣΡΟΦΑΡΜ ΑΕ (www.nitrofarm.gr) παράγει και διανζμει ζνα μεγάλο εφροσ 

αγροχθμικϊν και άλλων προϊόντων ζχοντασ ςθμαντικι εξαγωγικι δραςτθριότθτα.  

Μια πρακτικι που εφαρμόςτθκε από τθν εταιρία είναι θ ειςαγωγι του απομακρυςμζνου 
management (διοίκθςθσ) τθσ εταιρίασ με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν και τθ χριςθ ειδικά ςχεδιαςμζνων προγραμμάτων προςαρμοςμζνων ςτισ 
ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Αρχικά θ κατθγοριοποίθςθ του μεγάλου αρικμοφ των 
προϊόντων ανά είδοσ και εποχικότθτα με τθ χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλα ςχεδιαςμζνου 
λογιςμικοφ βελτίωςε τθ ςυνολικι εφοδιαςτικι αλυςίδα. Όπωσ απαιτείται για τα εποχικά 
προϊόντα, θ προθγοφμενθ (το λιγότερο ενόσ μινα) οργάνωςθ των πωλιςεων ςε όλα τα 
ςθμεία είναι πολφ ςθμαντικι. Η κατανομι ςε υποκατθγορίεσ ιταν κρίςιμθ για αυτό το 
ςχζδιο, το οποίο δεν κα μποροφςε να υλοποιθκεί χωρίσ τθν υποςτιριξθ τθσ τεχνολογίασ 
πλθροφορικισ. Ζχοντασ ωσ δεδομζνο ότι θ εταιρία διαχειρίηεται περίπου 2000 προϊόντα 

διαφόρων, ςυχνά άςχετων μεταξφ τουσ κατθγοριϊν, θ κατθγοριοποίθςθ ιταν το μόνο 
κλειδί για τθν αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ. 

Η απαραίτθτθ απουςία του/ των ιδιοκτθτϊν για μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα λόγω των 
αυξανόμενων εργαςιακϊν υποχρεϊςεων κατζςτθςε αναγκαία τθν πρόςβαςι τουσ ςτα 
κομπιοφτερ τθσ εταιρίασ ϊςτε να ζχουν πάντα μια κακαρι εικόνα και να παρακολουκοφν 
τθν εταιρία ακόμα και όταν είναι αδφνατθ θ φυςικι τουσ παρουςία. 

3.2 Αρχική κατάςταςη   

Οι πρωταρχικοί λόγοι για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ 
ιταν θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και θ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ. Πριν τθν ειςαγωγι του 

ςυςτιματοσ αυτοφ οι διαδικαςίεσ και οι λφςεισ που υπιρχαν ιταν χρονοβόρεσ, 
αναποτελεςματικζσ και επενεργοφςαν μάλλον ςτο εμφανιηόμενο πρόβλθμα παρά  το 
διαχειριηόταν. Η κακθμερινι δουλειά ρουτίνασ κωλυςιεργοφςε ςε λεπτομζρειεσ και γινόταν  
λάκθ. Οι προμικειεσ, θ επεξεργαςία των παραγγελιϊν και θ διανομι πραγματοποιοφνταν 
με αρκετό κόπο. χετικά με τθν απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ, υπιρξαν τεχνικζσ δυςκολίεσ και 
κακυςτεριςεισ γιατί θ εταιρία τθλεπικοινωνιϊν δεν διζκετε το απαραίτθτο δίκτυο και τθ 
δορυφορικι κάλυψθ που κα υποςτιριηε αυτι τθν ενζργεια χωρίσ δυςκολία. 
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3.3 Στόχοι του ςχεδίου  

• Απομακρυςμζνη πρόςβαςη  

Σο απομακρυςμζνο δίκτυο επιτρζπει τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των ατόμων. Η δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ άλλων υπολογιςτϊν του δικτφου από απόςταςθ προςφζρει τα πλεονεκτιματα 
τθσ πρόςβαςθσ και ελζγχου τθσ εταιρίασ χωρίσ τθν απαίτθςθ φυςικισ παρουςίασ ςτο 
ςθμείο και τθσ παρακολοφκθςθσ των ενεργειϊν που αφοροφν ςτθ ςωςτι λειτουργία τθσ 
επιχείρθςθσ. Ζνα πρόβλθμα μπορεί να διαγνωςτεί, να προλθφκεί και να λυκεί on-line. Μια 
ενζργεια μπορεί άμεςα να καταγραφεί λεπτομερϊσ. Η πλθροφορία διαχζεται ςτθ ςτιγμι ςε 
κάκε προκακοριςμζνο άτομο.  

• Μείωςη του χρόνου- Βελτίωςη τησ επεξεργαςίασ και ολοκλήρωςησ 
των παραγγελιών  

Σο γρθγορότερο το καλφτερο! Ο επαναςχεδιαςμόσ τθσ κακθμερινισ εργαςίασ με γνϊμονα 
τθ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα χωρίσ τθν εμπλοκι ςε λεπτομζρειεσ και θ επικζντρωςθ ςτα 
ςφνκετα και ουςιϊδθ κζματα τθσ εταιρίασ ιταν  μείηονοσ ςθμαςίασ. Με τθν ειςαγωγι ERP 
ςυςτθμάτων για τθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ρουτίνασ π.χ απογραφι, επίπεδο αποκεμάτων 
αςφαλείασ, πωλιςεισ, ςτατιςτικά ςτοιχεία κ.ά, θ απομακρυςμζνθ διαχείριςθ είναι το 
πρωτεφων εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ωσ προσ τθν 
αποτελεςματικότθτα, τισ υπθρεςίεσ, το χρόνο και το κζρδοσ. Ζχοντασ ςχζςθ με πρϊτεσ φλεσ 
από διάφορα ςθμεία του πλανιτθ και με πελάτεσ διαςκορπιςμζνουσ επίςθσ ςε όλο τον 
κόςμο, ο προγραμματιςμόσ τθσ διανομισ ιταν υψίςτθσ ςπουδαιότθτασ. 

• Βελτιωμζνη προςταςία 

Κάκε χριςθ του δικτφου προςτατεφεται ςτενά από το ςφςτθμα εφόςον θ ενθμζρωςθ 
γίνεται ςε κάκε ςυνδεδεμζνο υπολογιςτι δθμιουργϊντασ ζνα «τοφνελ» επικοινωνίασ χωρίσ 

τθν ανάγκθ παρζμβαςθσ του διαδικτφου. Η απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ με κάποιον 
υπολογιςτι είναι τόςο αςφαλισ όςο όταν κάκεται κανείσ ακριβϊσ μπροςτά από αυτόν. 
Κάκε πακζτο δεδομζνων που αποςτζλλεται μεταξφ των υπολογιςτϊν είναι προςβάςιμο 
μόνο χρθςιμοποιϊντασ «κλειδιά» επαλικευςθσ γνωςτά μεταξφ των ςυνδεδεμζνων 
υπολογιςτϊν του δικτφου.   

3.4 Οικονομικό πλαίςιο 

Σο ςχζδιο υποςτθρίχτθκε από το Διαςυνοριακό Πρόγραμμα τθσ ΕΕ, INTERREG III Ελλάδα- 
FYROM, 2008. Αν και ζνα μεγάλο μζροσ του απαιτοφμενου κεφαλαίου επενδφκθκε από τθν 
ίδια τθν εταιρία "άξιηε τον κόπο" όπωσ ιςχυρίηονται οι ικφνοντεσ. Μερικζσ παράμετροι 
κακορίςτθκαν από το πρόγραμμα με τθ ςυνειςφορά τθσ επιχείρθςθσ ϊςτε να ςυνάδουν με 
τισ διακεκριμζνεσ ανάγκεσ   
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3.5  Αποτελζςματα και Αξιολόγηςη 

• «Είναι ςαν να βρίςκεςαι εκεί ενϊ δεν είςαι».  Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςτθ 
διαχείριςθ και ζλεγχο τθσ εταιρίασ με ζνα ςτακερό, αξιόπιςτο, αςφαλζσ, χριςιμο, βολικό 
και κατάλλθλο ςφςτθμα.  

• Η επεξεργαςία των παραγγελιϊν και το επίπεδο παραδόςεων βελτιϊκθκαν 
ςθμαντικά και μεγάλωςαν το μερίδιο τθσ εταιρίασ ςτθν αγορά. Σο τμιμα εξυπθρζτθςθσ 
πελατϊν λειτουργεί χωρίσ κακυςτεριςεισ «κερδίηοντασ» τισ εντυπϊςεισ του πελάτθ, ο 
οποίοσ, με αυτό τον τρόπο, αιςκάνεται δεςμευμζνοσ με τθν εταιρία και ενιςχφει τθ κζςθ 
τθσ εταιρίασ ςτθν αγορά.  

• Διάφορεσ αποφάςεισ ωσ αποτζλεςμα τθσ εξειδίκευςθσ ςτο διαρκϊσ βελτιοφμενο 

ςφςτθμα οδιγθςαν τθν εταιρία ςε οικονομίεσ κλίμακασ.   

3.6 Χρόνοσ πραγματοποίηςησ  

Σο ςχζδιο ολοκλθρϊκθκε περίπου πριν 3 χρόνια και από τότε θ ςυνολικι εμπειρία τθσ 
εταιρίασ εμπλουτίηεται και οι διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων βελτιϊνονται ςυνεχϊσ.  

 

Επίλογοσ 

Η βελτίωςθ του δικτφου υποδομϊν, κυρίωσ του ςιδθρόδρομου, κα μποροφςε με τθ ςειρά 

τθσ να βελτιϊςει τθν αλυςίδα διανομισ χθμικϊν προϊόντων. Σα αποκομιηόμενα οφζλθ δεν 
είναι μόνο θ μείωςθ του κόςτουσ αλλά και θ αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ ςε ζνα 
ςθμαντικό βακμό.  

Επιπλζον, θ επζκταςθ του ακτοπλοϊκοφ δικτφου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, κυρίωσ όςο 
αφορά ςτθ ςφνδεςθ με τα νθςιά, θ οποία προσ το παρόν διεξάγεται μόνο μζςω του 
λιμανιοφ του Πειραιά και θ χριςθ πλοίων αποκλειςτικά για τθ μεταφορά χθμικϊν κα 
ενιςχφςει το εςωτερικό εμπόριο. Η ανάκλθςθ περιοριςτικϊν μζτρων για τθν οδικι 
μεταφορά, όπωσ θ απαγόρευςθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν ςτθ διάρκεια του 
αββατοκφριακου και μεταφοράσ χθμικϊν ςτθν Αττικι οδό κα φζρει κετικά αποτελζςματα. 

Η ςθμερινι κατάργθςθ, αντί τθσ δθμιουργίασ νζων, ςιδθροδρομικϊν ςτακμϊν οδθγεί ςε 

«μαραςμό» τθσ μεταφοράσ χθμικϊν με το τρζνο τθ ςτιγμι που κεωρείται διεκνϊσ το 
καταλλθλότερο μζςον για τθν εργαςία αυτι λόγω αςφάλειασ και διευκόλυνςθσ τθσ 
ςφνδεςθσ υπό τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ ανάλογων κόμβων και δικτφων.   

Οι διατροπικοί κόμβοι είναι ζνα άλλο ηιτθμα. Η δθμιουργία νζων κα οδθγιςει ςε 
γρθγορότερθ, οικονομικότερθ και αςφαλζςτερθ προςζγγιςθ των ςθμείων 
φορτοεκφόρτωςθσ και των πελατϊν. 

 


